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B U S I N E S S 
  C o u r s e s

Ông Yoichi TORIYa
Giáo sư thỉnh giảng tại Viện đại 
học Công nghiệp Kanazawa 
(Nhân sự tổ chức). Huấn luyện 
viên cao cấp, chuyên gia tư vấn 
nhân sự, giảng viên đào tạo.
Sau khi tốt nghiệp đại học, liên 
tục tham gia tư vấn về chiến lược 
tổ chức, nhân sự. Cho đến năm 
2000, là giảng viên tại trường đại 
học Sanno Nhật, chịu trách nhiệm 
tư vấn về phát triển nguồn nhân 
lực, phát triển các chương trình 
đào tạo quản lý.Từ năm 2001, tại 
Price waterhouse Coopers, giám 
sát các dự án lớn như thiết kế 
chiến lược nhân sự, chế độ lương 
thưởng.
Tác giả cuốn sách: Tiểu thuyết 
kinh doanh “sứ mệnh” (Công 
ty President). Đồng tác giả của 
nhiều cuốn sách khác.
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1. Định hướng
Giới thiệu trong nhóm

2. Đội nhóm (nhóm) là gì?
Điều cần thiết để mang lại hiệu quả cho hoạt động của nhóm

3. Team building
Trò chơi lượm sò khi thủy triều rút
Quy trình hoạt động nhóm nên có

4. Quan điểm về lãnh đạo
Nguồn gốc của lãnh đạo là gì?
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Opening Work: Trò chơi truyền đạt thông tin, giao tiếp hai chiều 
1. Tính đa dạng và cách thức xây dựng nhóm

Thành quả tạo ra nhờ tổ chức đa dạng ; 
Các nhân tố cản trở hoạt động của nhóm

2. Quan điểm về giao tiếp trong nhóm
Luyện tập [Trải nghiệm 4 người. ]
Tiếp nhận sự khác nhau về quan điểm ra sao?

3. Giao tiếp tự khẳng định
Tự khẳng định bản thân là gì?
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Opening Work:Học cách phỏng vấn
1. Khám phá tính cách của đối phương. Cảm nhận tầm quan trọng của hoạt 
động nhóm

Phỏng vấn theo cặp
Giới thiệu về người khác trong nhóm

2. Tầm nhìn và xây dựng nhóm
Quan điểm về tầm nhìn
Luyện tập [Phác họa hình ảnh về nhóm và tổ chức - nơi bản thân mình 
trực thuộc]
Luyện tập [Xây dựng tầm nhìn]

3. Tổng kết
Điều mình đã thấu hiểu và sẽ thực hiện
Điều mình mới nhận ra và muốn hỏi
Tổng kết toàn khóa

Khóa học Kinh doanh

BC 19-1718:

Giám đốc, nhà quản lí doanh nghiệp;  (Giám đốc sản xuất; quản đốc, giám đốc 
nhân sự; trưởng/phó phòng);  nhân viên và các cá nhân có quan tâm.

Khóa học hướng tới cung cấp những kiến thức và kỹ năng cho trưởng nhóm hoặc những người bổ trợ cho vị trí đó, 
giúp họ thông qua cách thức giao tiếp hiệu quả với người khác mà có thể đóng góp tích cực cho hoạt động của nhóm
Ngoài ra, khóa học cũng là một bước tiến để trở thành nhà lãnh đạo có năng lực nhờ vào hiểu biết “nhóm là gì?”, 
“để đạt hiệu suất tối đa của nhóm cần những yếu tố gì?”
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Fax 028-3512-2150

www.vjcchcmc.org.vn

Công ty: ..................................................................................................................... ......................
Địa chỉ: ............................................................................................................................................
Ngành nghề SXKD: ........................................................................................................................
Tel: .......................................... Fax: .................................. Email: .................................................
Người liên hệ: .................................................................... Chức vụ: .............................................

Học viên tham dự khóa học BC 19-1718: 
1.  Ông/  Bà: .................................................................... Ngày sinh: .......................................
    Chức vụ: ......................................................................................................................................
2.  Ông/  Bà: .................................................................... Ngày sinh: .......................................
    Chức vụ: ......................................................................................................................................
3.  Ông/  Bà: .................................................................... Ngày sinh: .......................................
    Chức vụ: ......................................................................................................................................

Để đăng ký, xin Quí vị vui lòng:
1. Điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký và gửi email hoặc fax đến VJCC (giữ chỗ tạm thời)
2. Hoàn thành thủ tục đóng học phí trực tiếp tại VJCC hoặc chuyển khoản (đăng ký chính thức).       
3. Thông tin Tài khoản:

• Tên TK: Phân Viện Phát triển Nguồn Nhân lực Việt Nam - Nhật Bản tại TP.HCM.
• Số tài khoản:  1661 00000 24150
• Ngân hàng:  Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) 

   Chi nhánh Thủ Thiêm

Chi tiết xin liên hệ: Mr. Đức, Ms. Thùy
 Tel: 028-3512-2151  Fax 028-3512-2150
 Email: bc@vjcchcmc.org.vn
 Số 15 đường D5, P.25, Bình Thạnh, TP. HCM.
 Website: www.vjcchcmc.org.vn

Giảm 10% học phí cho doanh nghiệp đăng ký 
từ 10 người trở lên và 5% học phí cho doanh 
nghiệp đăng ký từ 5 đến 9 người. 
Giảm 5% học phí cho trường hợp thanh toán 
trước 2 tuần và không cộng dồn cho trường 
hợp đăng ký từ 5 người trở lên.
Nếu đã thanh toán học phí nhưng không tham 
gia sẽ được bảo lưu cho các khóa học sau.

VJCC nằm trong khuôn viên Cơ sở II 
Trường Đại học Ngoại thương.


